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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

2547 

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de 
Minister-President over het TV-programma «Geer en Goor zoeken een hobby» 
waarin de Minister-President oproept iets voor eenzame ouderen te doen 
(ingezonden 25 april 2016). 

Antwoord van Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), 
mede namens de Minister-President (ontvangen 18 mei 2016). 

Vraag 1
Bent u bekend met het TV-programma «Geer en Goor zoeken een hobby»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Schaamt u zich niet kapot dat u, als Minister-President van Nederland, een 
verzoek doet om iets te doen voor eenzame ouderen, terwijl door uw eigen 
beleid de ouderenzorg helemaal kapotbezuinigd is? 

Antwoord 2
Om het Nederlandse zorgstelsel betaalbaar te houden en tegelijkertijd de 
kwaliteit van de zorg te waarborgen zijn beleidswijzigingen doorgevoerd, 
waarmee uw Kamer heeft ingestemd. U legt ten onrechte een verband met 
de aanpak van eenzaamheid, waarvoor (meer) zorg namelijk niet primair de 
oplossing biedt. Het huidige stelsel van zorg en ondersteuning waarborgt dat 
professionele zorg wordt geboden aan iedereen die dat nodig heeft. Daarbij 
wordt zo goed mogelijk aangesloten bij wat in de specifieke situatie nodig is, 
waaronder bijvoorbeeld de wens van velen om zo lang mogelijk in de eigen 
vertrouwde omgeving te blijven wonen. Daarbij wordt ook gekeken naar wat 
betrokkene zelf (nog) kan doen en of er mensen in zijn omgeving zijn die een 
bijdrage kunnen en willen leveren aan het ondersteunen van betrokkene, 
zoals een mantelzorger of vrijwilliger. Het programma «Geer en Goor zoeken 
een hobby» geeft velen een stimulans om meer naar elkaar om te zien. 
Bijvoorbeeld door zich aan te melden als vrijwilliger voor het Ouderenfonds. 
De Minister-President heeft om die reden zijn medewerking aan de eerste 
uitzending verleend. 

1 RTL4, «Geer en Goor zoeken een hobby», 21 april 2016
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Vraag 3, 4, 5
Bent u bekend met het feit dat uw eigen partij, de VVD, niet alleen het budget 
voor de huishoudelijke hulp wil halveren maar helemaal wil schrappen en 
ouderen daardoor alleen maar méér vereenzamen, vervuilen en verpieteren? 
Bent u bereid de verzorgingshuizen te heropenen zodat beginnend demente-
rende hoogbejaarden niet meer eenzaam en alleen thuis hoeven te blijven 
wonen? Zo nee, waarom niet? Wat zegt dit over uw oproep? 
Bent u bereid de bezuiniging op de huishoudelijke hulp terug te draaien zodat 
hoogbejaarden niet eenzaam en alleen hoeven te verpieteren? Zo nee, 
waarom niet? Wat zegt dit over uw oproep? 

Antwoord 3, 4, 5
Eenzaamheid bij ouderen is een serieus probleem. Of zij nu in een instelling 
verblijven, waar eenzaamheid ook voorkomt, of thuis in hun vertrouwde 
omgeving. Deze gevoelens van eenzaamheid kunnen voor sommige mensen 
zeer intens zijn. Opname in een verzorgingshuis of extra zorg thuis is echter 
geen oplossing voor eenzaamheid. De hervorming in de langdurige zorg, die 
zorg en ondersteuning dichterbij de mensen heeft georganiseerd, vergroot de 
mogelijkheden om eenzaamheid tijdig te signaleren en actie te ondernemen. 
Het bezoek van een betaalde professional, zoals een huishoudelijke hulp of 
thuiszorgmedewerker, moet niet het hoogtepunt van de dag of week zijn. 
Belangrijker is een samenleving waarin we weer meer naar elkaar omkijken. 
Het programma «Geer en Goor zoeken een hobby» roept daar onder andere 
toe op. 

Vraag 6
Bent u echt bereid iets voor eenzame ouderen te doen? Zo ja, wat gaat u 
doen? 

Antwoord 6
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich erg eenzaam en sommige van 
hen lijden hier zwaar onder en voelen zich dagelijks somber. Een betrokken 
samenleving, waarin mensen meer naar elkaar omkijken, helpt om eenzaam-
heid te voorkomen en het terug te dringen. 
Bij brief van 16 juli 2014 is uw Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 29 538, nr. 
155) over de impuls die gericht is op het voorkomen en terugdringen van 
eenzaamheid. Een essentieel onderdeel van het actieplan «intensiveren en 
verankeren aanpak eenzaamheid», dat duurt tot en met 2016, is om lokaal 
iedereen die is betrokken bij het aanpakken van eenzaamheid goed samen te 
laten werken. Gemeenten, professionele zorg- en welzijnsorganisaties, 
vrijwilligersorganisaties, bedrijven en kennisinstituten doen al veel op het 
gebied van eenzaamheid, maar er is meer aandacht nodig om eenzaamheid 
tijdig te herkennen en de juiste interventies in te zetten. In 20 koploperge-
meenten is gewerkt aan het goed organiseren van die lokale infrastructuur. 
Hun ervaringen en lessen worden gedeeld op 22 september 2016, tijdens de 
week tegen eenzaamheid, zodat ook elders een betere integrale aanpak 
gevoerd kan worden. Het actieplan biedt ook handvatten voor de zorgprofes-
sional om eenzaamheid tijdig te herkennen en daar op de juiste wijze mee 
om te gaan (zorgtegeneenzaamheid.nl). Daarnaast draagt het programma 
Waardig&Trots bij aan het helpen voorkomen en terugdringen van eenzaam-
heid binnen verpleeghuizen.
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